
Fight the Aging 
pg
01

Februrari 
2018

Vol. ⅩⅩIII

B I-MONTHLY BULLETIN

Diet Keto,
Page 03

7 Langkah Mudah 
Perencanaan 
Investasi,
Page 05

Surga Dunia di 
Wakatobi, 
Page 08

Cara 
Membangun 
Kerjasama Yang 
Solid dan Efektif,
Page 10

DISC 
15%

Travel Insurance
Page 08



BI-MONTHLY BULLETIN 
Vol .  XXI I I /Februar i /2018

Contents

01

05

03

08

10

12

14

Fight the Aging!
Penuaan (aging) merupakan suatu proses yang sudah dimulai sejak usia konsepsi 
dan berlanjut selama kita hidup.

Diet Keto
Apa Anda pernah gagal menjalankan program diet? Program diet pada 
umumnya hanya membatasi makanan yang membuat Anda merasa kenyang dan 
merekomendasikan makanan alternatif yang membuat ketergantungan. 

7 Langkah Mudah Perencanaan Investasi
Melakukan investasi bukan merupakan perkara gampang bagi sebagian orang. 
Mengapa? Jangankan mau memulai investasi, mendengar kata investasi saja 
sudah alergi.

Surga Dunia di Wakatobi
Pernahkah Anda merasa jenuh dan berangan-angan ingin bersantai sejenak di 
pulau tropis ditemani hanya ditemani hangatnya sinar matahari, deburan ombak 
beratap bintang-bintang di malam harinya?

Cara membangun kerjasama yang solid dan efektif
Dalam dunia kerja di suatu Perusahaan tentunya memerlukan sinergi setiap tim 
antar divisi/departemen  dan dalam dunia kerja juga tidak dikenal istilah single 
fighter. 

Musim Baru Moto GP
MotoGP musim 2017 telah berakhir pada Minggu 12 November 2017. Marc 
Marquez (Repsol Honda) kembali berhasil mengunci gelar juara dunia keempatnya 
di kelas MotoGP.

Coklat Praline
Bulan Februari  adalah bulan yang dinanti nantikan oleh semua orang di dunia, 
baik dari anak sekolah, pasangan dating, pasangan suami-istri dan juga 
persahabatan.

Contact:
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H E A L T H

Fight the Aging!

Penuaan (aging) merupakan suatu proses 
yang sudah dimulai sejak usia konsepsi dan 
berlanjut selama kita hidup. Seiring dengan 
bertambahnya usia, yang terjadi pada sistem 
dalam tubuh adalah adanya perlambatan 
pembentukan sel dan peningkatan kehilangan 
jaringan tubuh.

Penuaan terjadi karena 2 hal, penuaan intrinsik 
yaitu penuaan yang terjadi akibat perubahan 
fisiologis sel-sel tubuh dan penuaan ekstrinsik, 
yaitu penuaan akibat paparan lingkungan, 
seperti sinar ultraviolet, penyakit, dan lain 
sebagainya. 

Penuaan pada Kulit

Fungsi kulit adalah untuk melindungi organisme 
dari paparan lingkungan dengan cara 
pengaturan temperatur kulit, mengabsorbsi 
getaran, radiasi ultraviolet, dsb. Seiring usia, 

ketebalan dermis kulit berkurang sebesar 20%. 
Akibatnya fungsi aliran darah, fungsi sel dan 
sensitifitasnya berkurang. Penipisan dermis 
ini menyebabkan menghilangnya kemampuan 
kulit untuk menyesuaikan suhu lingkungan dan 
mempertahankan suhu yang sesuai.

Kulit menjadi tipis, rentan dan lambat dalam 
penyembuhan. 

Tanda-tanda penuaan yang terlihat pada kulit 
adalah : 

1.Bintik hitam pada kulit (dark spots) atau 
yang sering disebut dengan hiperpigmentasi. 
Penyebabnya antara lain adalah paparan sinar 
matahari, peradangan, luka pada kulit. 

2. Kulit mengendur

3. Garis dan kerutan pada kulit, kerutan pada 
kulit ini juga dapat muncul pada usia muda 
akibat paparan sinar matahari dan merokok 

4. Warna kulit yang tidak sama, akibat 
penurunan kadar melanin yang tidak sama di 
beberapa bagian kulit. 

Penuaan pada Otot

Masa otot merupakan sumber utama 
panas tubuh. Memasuki usia 30an, terjadi 
penurunan ukuran, elastisitas dan kekuatan 
di semua jaringan otot. Penurunan masa 
otot ini terus berlangsung hingga usia tua. 
Pada proses ini, diameter sel otot berkurang, 
sehingga penyimpanan ATP (energi otot), 
glikogen (penyimpanan glukosa dalam otot) 
menyebabkan  efisiensi aktifitas otot berkurang 
oleh sebab itu pada orang tua kekuatannya 
berkurang, dan dalam membutuhkan usaha 
lebih besar dalam melakukan aktifitas sehari-

Sumber Gambar: https://unsplash.com/photos/n1kw03eDpZ0
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hari. Dikarenakan ATP dan Glikogen otot 
berkurang, maka otot tidak dapat menghasilkan 
energy panas yang maksimal, sehingga dengan 
penambahan usia, tubuh lebih rentan terhadap 
udara dingin.

Penuaan pada Saraf

Seperti halnya yang terjadi pada organ lain, 
penuaan pada sistem saraf pun menyebabkan 
berkurangnya sel saraf pada otak dan saraf 
tulang belakang. Yang menyebabkan indera 
perasa, penciuman, penglihatan, peraba, dan 
pendengaran semua berkurang. Efek psikologis 
yang terjadi akibat berkurangnya sel saraf 
(neuron) ini adalah timbulnya depresi. 

Proses penuaan merupakan suatu proses 
fisiologis yang tidak dapat dihindari, namun 
dapat dikendalikan dengan memperlambat 
proses tersebut. Sebelum memasuki bagian 
cara memperlambat proses penuaan, 
pembahasan berikutnya adalah mengenai hal-
hal yang mempercepat penuaan. Tanpa kita 
sadari beberapa kebiasaan buruk yang tidak 
diubah dapat mempercepat penuaan, sebagai 
berikut :

1. Stres

Kita tidak dapat menghilangkan stres secara 
keseluruhan dari kehidupan, karena dengan 
dinamisnya kehidupan, sudah pasti dibutuhkan 
kecepatan adaptasi terhadap keadaan. Salah 
satu penyebab stres adalah rasa khawatir 
berlebihan terhadap sesuatu hal yang belum 
tentu terjadi. Ataupun rasa ketidakmampuan 
menghadapi perubahan dalam kehidupan. 

Pada keadaan stres sel dalam tubuh berkurang 
lebih cepat, terutama sel saraf. 

2. Asupan Gula

Gula dapat merusak sel tubuh, seperti membuat 
kulit kering, hingga menyebabkan resistensi 
insulin yang menyebabkan diabetes mellitus. 
Dengan membatasi asupan gula hanya 10% dari 
total kalori sehari. 

3. Kurang berolah raga

Olah raga tidak hanya menurunkan berat badan, 
namun pada saat olah raga terdapat pelepasan 
hormon yang dapat memperlambat proses 
penuaan. 

Selain menghindari kebiasaan di atas, dengan 
ditambah melakukan beberapa hal berikut maka 
proses penuaan dapat semakin diperlambat : 

1. Tidur yang cukup (tidur yang berkualitas)

Pada saat tidur tubuh melakukan proses 
perbaikan sel-sel yang rusak. Dan organ 
pituitary di otak akan mengeluarkan Growth 
Hormone yang akan melakukan perbaikan 
pada sel-sel. 

2. Makan makanan dengan antioksidan tinggi 
seperti sayuran hijau dan buah-buahan

3. Hindari caffeine baik pada kopi maupun teh

4. Perbanyak minum air putih untuk kesegaran 
dan menjaga elastisitas sel
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Apa Anda pernah gagal menjalankan program 
diet? Program diet pada umumnya hanya 
membatasi makanan yang membuat Anda 
merasa kenyang dan merekomendasikan 
makanan alternatif yang membuat 
ketergantungan. Jika Anda mau mencoba 
sebuah alternatif pola hidup yang menjaga 
tubuh dan tentunya emosi terkendali, gaya 
ketogenik mungkin jawabannya.

Diet ketogenik, atau juga disebut “keto”, 
sebenarnya pola makan lama, tapi kini menjadi 
sangat populer. “Diet ketogenik adalah pola 
konsumsi lemak tinggi dan menghindari 
berbagai jenis karbohidrat yang memicu glukosa 
tinggi di dalam darah. Dengan begitu, kalori 
harian bisa didapat 70-75% dari lemak, 20% dari 
protein, dan 5% dari karbohidrat.

Lebih dari 20 penelitian menunjukkan bahwa 
diet Keto dapat membantu menurunkan berat 
badan dan meningkatkan kesehatan. Diet 
ketogenik ini juga bermanfaat bagi penderita 
diabetes, kanker, epilepsi dan juga penyakit 
alzheimer.

Uniknya dalam diet keto ini, Anda tidak lagi 
perlu menghitung kalori. Hanya mengatur 
makan saja! 

Prinsip Kerja Diet Ketogenik Pola makan rendah 
karbo dan tinggi lemak (LCHF : Low Carb High 
Fat) Target dari diet keto adalah membatasi 
karbohidrat sehingga tubuh mampu beralih 
menggunakan lemak sebagai bahan bakar 
utama. Konsumsi makanan tinggi lemak dan 
menghindari karbohidrat akan menempatkan 
tubuh Anda dalam metabolisme keton yang 
disebut ketosis.

Pasti Anda bertanya : Apakah makan lemak itu 
baik? Semua ilmu terbaru telah mengungkapkan 
dan menunjukkan bahwa lemak itu baik. Lemak 
dan protein adalah essensial bagi tubuh. Penting 
bagi Anda meminimalkan asupan gula dan karbo 
yang memicu glukosa dalam darah. Ketika ada 
glukosa, tubuh akan menggunakan glukosa (fat 
storage), ketika tidak ada glukosa, tubuh akan 
menggunakan keton (fat burner)

Diet Keto Bisa Makan Apa Saja? “Gaya hidup 
ketogenik menggunakan “real food” dengan 
rasio lemak tinggi, protein menengah, dan 
minim karbo. Ini akan membuat Anda cenderung 
merasa kenyang lebih lama, padat kalori, 
sehingga nutrisi yang Anda butuhkan lebih 
sedikit dari kebutuhan harian.

Apa Yang Perlu Anda Hindari? Hindari: Semua 
jenis beras, gandum, gula, makanan bertepung, 
dan pati (kentang, singkong, jagung). Buah manis 
seperti pisang, mangga, nanas. Segala jenis 
minuman kemasan sebaiknya dihindari karena 
mengandung gula yang sangat tinggi.
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Ini adalah beberapa pendapat mengenai diet  ketogenik  yang bisa menurunkan berat badan secara 
cepat namun kalian juga tetap harus berkonsultasi pada ahli gizi atau dokter karena diet ketogenik 
ini tetap termasuk dalam kategori diet ekstrem.  Jadi, jika ada yang ingin menggunakan metode ini, 
usahakan untuk konsultasi dengan ahli gizi terlebih dahulu.

Membuat menu makan rendah karbo memang cukup menantang di dunia yang penuh gula ini. Yuk kita 
intip apa saja menu yang bisa Anda contoh untuk melakukan diet keto dalam seminggu.

Cobalah untuk mengganti-ganti sayuran dan daging dalam jangka panjang. Karena setiap jenis 
makanan tersebut mengandung nutrisi yang berbeda dan dapat memberi manfaat kesehatan yang 
berbeda. Jadi kesimpulan dari menu diet keto di atas, Anda dapat makan berbagai jenis makanan lezat 
dan bergizi sesuai selera. ●

Pagi

Senin Daging, telur dan tomat
Salad ayam dengan minyak 

zaitun dan keju feta.
Salmon dengan asparagus yang 

dimasak dengan mentega.

Telur, tomat, kemangi dan 
telur dadar keju kambing.

Milkshake ketogenik

Telur dadar, salsa, paprika, bawang 
dan rempah-rempah.

Yoghurt bebas gula dengan selai 
kacang dan bubuk coklat

Telur dadar keju dengan sayuran.

Telur goreng dengan jamur Burger, keju dan guacamole. Steak dan telur dengan sedikit salad.

Tumis daging yang dimasak dengan 
minyak kelapa dan sayuran

Daging dan irisan keju dengan kacang.

Burger tanpa ro� manis, telur dan keju.

Segenggam kacang dan sebatang 
seledri degan guacamole dan salsa.

Ayam yang diisi dengan krim keju, 
bersama dengan sayur-sayuran.

Ikan pu�h, telur dan bayam yang 
dimasak dengan minyak kelapa.

Salad udang dengan minyak zaitun 
dan alpokat

Potongan daging dengan keju 
parmesan, brokoli dan salad.

Susu almond, selai kacang, coklat 
bubuk dan milkshake stevia Bakso, keju cheddar dan sayuranSelasa

Rabu

Kamis

Jumat

Sabtu

Minggu

Siang Malam

PRO KONTRA

•    Hasil yang cepat
•    Memiliki konsep yang sederhana ,yaitu mengeliminasi karbohidrat
•    Semua orang mudah memahami
•    Meringankan gejala epilepsi pada anak  (diet ini efek�f diterapkan 
pada anak yang �dak mempan diterapi dengan 2 jenis 
obat an�epileps)

Merusak masa otot dan membuat orang kele�han 
Merusak masa otot jantung karena �dak ada asupan karbohidrat

Vol .  XXI I I /Februar i /2018
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7 Langkah Mudah 
Perencanaan Investasi 
Melakukan investasi bukan merupakan perkara 
gampang bagi sebagian orang. Mengapa? 
Jangankan mau memulai investasi, mendengar 
kata investasi saja sudah alergi. 

Pemberitaan mengenai hilangnya dana nasabah, 
pembobolan rekening dan  investasi bodong 
yang marak di beberapa media membuat kita 
takut untuk berinvestasi.  Banyak nasabah yang 
mengalami kerugian investasi akibat dari praktek 
tidak terpuji para oknum praktisi keuangan.  
Takut berinvestasi? Pasti. Trauma? Iya. kemudian 
bagaimana? Apakah kita lantas langsung 
memutuskan untuk tidak perlu berinvestasi ? 
Wah jangan dong!

Tidak ada di dunia ini yang bebas risiko.  Tidak 
ada kondisi yang akan selalu sesuai dengan 
harapan dan keinginan kita. Anda mungkin 
berkata , terus bagaimana? Apa yang harus kita 
lakukan? Jawabannya: Stay Invested ( Tetap 
Berinvestasi)

Perencanaan Investasi

Investasi itu bisa direncanakan, bahkan memang 
harus direncanakan. Proses perencanaan 

investasi inilah yang menjadi titik awal di mana 
investasi Anda akan berujung keberhasilan atau 
kegagalan.

Perencanaan investasi adalah suatu proses 
bagaimana Anda mengakumulasikan aset dan 
pendapatan rutin yang Anda miliki saat ini untuk 
mempersiapkan kebutuhan dana yang akan 
terjadi di masa depan.

Apa saja kebutuhan dana di masa depan ? 
Pendidikan sekolah anak Anda, dimana ia 
akan melanjutkan universitas, persiapan dana 
pensiun Anda, pernikahan putra-putri Anda 
dan kewajiban finansial lain yang akan timbul 
di masa depan, itulah hal-hal yang menjadi 
kebutuhan di masa depan Anda.

Kewajiban-kewajiban finansial di masa depan 
sudah pasti terjadi , Anda tidak bisa menolak 
dan menghindar. 

Pertanyaan selanjutnya adalah : Apakah 
berinvestasi merupakan pilihan terbaik ?  Ya, 
sepanjang Anda melakukan perencanaan yang 
tepat maka investasi merupakan pilihan terbaik.

Sumber Gambar: http://probisnis.com/investasi-untuk-pemula/
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Berikut ini beberapa langkah yang bisa Anda 
lakukan ketika berencana melakukan investasi:

1. Tentukan tujuan / kegunaan dari Investasi 
Anda

Anda harus menentukan apa tujuan Anda 
berinvestasi.  Apakah dana yang Anda 
investasikan hanya untuk keamanan (safety), 
untuk mendapatkan pendapatan rutin 
(routine cash flow) atau Anda mengharapkan 
adanya perkembangan dana (growth)?  
Apabila Anda sudah menentukan mana yang 
Anda pilih maka investasi Anda akan berjalan 
sesuai dengan pilihan Anda.  Banyak orang 
yang ketika berinvestasi,  tidak mengetahui 
tujuannya untuk apa. Umumnya mereka 
berinvestasi karena melihat atau mendengar 
temannya mendapat untung dadakan dan 
kemudian mencoba ikut-ikutan. Eh, ketika 
ikutan bukannya untung malah buntung. 

2.  Tentukan kapan dana investasi tersebut 
akan Anda gunakan

Sudah semestinya Anda tahu persis kapan 
dana Anda dibutuhkan , berapa nilainya dan 
untuk keperluan apa. Apabila Anda sudah 
mengetahui detil kapan dana dibutuhkan 
maka proses memilih kendaraan investasi 
yang sesuai dengan tujuan tersebut akan 
lebih mudah. Secara umum produk investasi 
sudah dibagi berdasarkan jangka waktunya : 
Jangka pendek (1-2 Tahun), Jangka Menengah 
(2-5 Tahun ) dan Jangka Panjang ( > 5 Tahun). 

3. Kenali risiko investasi

Setiap Investasi pasti mengandung risiko . 
Tidak ada investasi yang bebas dari risiko. 
Namun Anda harus ingat dibalik setiap risiko 
kerugian pasti ada keuntungannya. Risiko dan 

keuntungan berjalan beriringan. Risiko tinggi 
pasti memiliki keuntungan tinggi begitu pula 
sebaliknya. Apabila Anda pernah ditawari 
produk investasi yang tidak ada risiko namun 
memiliki keuntungan tinggi maka ada dua hal 
yang dapat kita simpulkan :  “Penjual tersebut 
penipu,  atau penjual tersebut (maaf) bodoh”  

4. Tentukan berapa besar dana yang akan 
diinvestasikan dan seberapa sering  Anda akan 
menempatkan dana

Mengapa hal ini menjadi penting ? Karena 
beberapa pilihan investasi biasanya memiliki 
syarat minimal penempatan investasi. Oleh 
karena itu Anda harus mengetahui berapa 
jumlah dana yang akan Anda investasikan.  
Gunanya agar Anda langsung bisa 
menentukan apakah Anda akan berinvestasi 
secara sekaligus (lump sum) atau akan rutin 
setiap bulan.  Ini ada kaitannya dengan 
metode investasi.  Kedua metode tersebut 
sama baiknya namun dari beberapa literatur 
investasi didapatkan bahwa semakin sering 
Anda berinvestasi semakin efisien hasil dari 
investasi Anda.

5. Buatlah daftar pilihan kendaraan investasi

Kendaraan atau instrument investasi di 
pasaran banyak sekali. Mulai dari obligasi, 
saham, reksadana, ETF (Exchange Traded 
Fund), komoditi dan option. Banyak orang 
mulai berinvestasi pertama kali hanya karena 
mereka ditawari oleh orang terdekat atau 
memang tidak tahu lagi jenis investasi lainnya. 
Kemudian ketika investasi merugi, orang 
tersebut menjadi trauma. Sudah sepantasnya 
Anda melakukan riset mengenai produk yang 
ada dipasaran, kemudian pelajari karakter dari 
setiap produk. Tentukan mana yang menurut 
Anda yang paling cocok dan sesuai dengan 
karakter dan tujuan investasi Anda.

F I N A N C I A L Vol .  XXI I I /Februar i /2018
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6. Implementasi

Anda sudah berencana, sudah tahu investasi 
mana yang akan Anda pilih, dana sudah Anda 
persiapkan, nah saatnya untuk mengubah 
dari rencana menjadi aksi/ implementasi. 
Banyak orang yang pintar berencana namun 
tidak pernah mengimplementasikan rencana 
tesebut. Bagaimana Anda akan sampai ke 
tujuan apabila Anda tidak mulai berjalan. 
Takut? loh, kan Anda sudah merencanakan 
dengan baik. Apabila rencana sudah dibuat 
sebaik mungkin maka implementasi akan 
berjalan sesuai dengan harapan juga.

7. Monitor dan Evaluasi dana Investasi Anda

Monitor dan evaluasi dana investasi berguna 
untuk mengetahui tindakan apa yang musti 
dilakukan apabila rencana dan implementasi 
yang Anda lakukan ternyata melenceng jauh. 
Anda akan menjadi pengambil keputusan 
utama mengenai tindakan apa yang harus 
dilakukan. Jangan hanya mengandalkan 
informasi dari orang lain atau advisor Anda. 
Kejadian memilukan yang baru saja terjadi 
mengenai hilangnya dana nasabah hingga 
miliaran rupiah adalah karena investor terlalu 
percaya penuh dan tidak memonitor secara 
rutin dananya.

Realitasnya , berinvestasi memang tidak 
semudah membalikan telapak tangan. Perlu 
terus belajar dan tidak menyerah ketika 

tersandung. Dunia Investasi terus berkembang 
dan sangat dinamis, di mana peluang investasi 
terus berdatangan kepada Anda. Langkah-
langkah di atas bisa dijadikan acuan pertama 
ketika Anda mau berinvestasi. Pada kesempatan 
selanjutnya, penulis akan menjelaskan hal 
lainnya yang berkaitan dengan dunia investasi 
dan implementasinya. Selamat berinvestasi, 
sukses untuk Anda! ●

PROSPEK KE DEPAN 
PERTUMBUHAN EKONOMI

Pertumbuhan Ekonomi

Inflasi

Pertumbuhan Kredit

Dana Pihak Ketiga (DPK)

Defisit Transaksi Berjalan

2017

2018

2018

2018

2018

2018
: 5,1% (yoy)

: 3,5 ± 7% (yoy)

: 10,0-12,0% (yoy)

: 9,0-11,0% (yoy)

: 2,0-2,5% (yoy)

: 5,1-5,5% (yoy)
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Surga Dunia di Wakatobi
Pernahkah Anda merasa jenuh dan berangan-
angan ingin bersantai sejenak di pulau tropis 
hanya ditemani hangatnya sinar matahari, 
deburan ombak beratap bintang-bintang di 
malam harinya?

Terletak di sebelah tenggara Pulau Sulawesi, 
tepatnya di tengah-tengah Laut Bnda, 
pulau Wangi-Wangi, Kaledupa, Tomia, dan 
Binongko (WaKaToBi) merupakan sebuah 
surga yang menawarkan suasana tersebut, 
dengan keindahan terumbu karang yang tak 
terbantahkan.

Setidaknya ada 40 spot menyelam kelas dunia di 
Wakatobi, namun Wakatobi lebih dari sekadar 
destinasi diving. Ada banyak daya tarik luar biasa 
lain yang menjadikannya istimewa. Hampir di 
setiap sudut Wakatobi, Anda bakal disuguhkan 
segala macam pesona yang menakjubkan.

Sumber Gambar: https://www.potensilokal.com/keunikan-wakatobi-dan-seluruh-keindahan-alamnya.html

Tidak hanya jadi surga bagi para penyelam, 
Anda yang tak bisa diving pun pasti akan dapat 
menikmati kekayaan alam, budaya, serta 
keramahan penduduk Wakatobi. Dari desa-desa 
tradisional, alam liar yang belum terjamah, 
peninggalan purbakala, sampai pantai surga 
berpasir putih bisa dengan mudah ditemukan. 

Di Wakatobi, tepatnya di dekat Tanjung Kapota, 
sekitar 40 menit dari Dermaga Mola. Anda 
akan disuguhkan kawanan lumba-lumba yang 
begitu banyaknya. Dalam perjalanan naik boat 
menuju ke sana, Anda akan disambut oleh 
panorama matahari pagi yang magis dengan 
cahaya keemasan memantul di permukaan air 
laut. Begitu tiba di tujuan, bersiaplah untuk 
menyaksikan pemandangan tak akan terlupakan 
seumur hidup, yaitu ratusan ekor lumba-lumba 
yang berenang, melompat dan ‘menari’ di alam 
bebas. 
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Wakatobi juga memiliki Desa Kulati yang 
merupakan sebuah desa kecil yang terdapat 
di bagian timur Pulau Tomia. Ketika memasuki 
desa ini, tak tampak sesuatu yang spesial, persis 
seperti desa-desa kecil lain di Indonesia.

Namun begitu sudah mencapai area yang 
sedikit berbukit, barulah Anda sadar apa 
yang membuat desa ini istimewa: panorama 
landscape laut biru nan berpadu dengan tebing-
tebing, pantai berpasir putih, serta deretan 
pohon nyiur nan eksotis.

Dan bukan itu saja, menjelang tengah malam, 
tepatnya saat aliran listrik dipadamkan total 
dan seluruh wilayah desa menjadi gelap gulita, 
arahkan pandangan Anda ke langit dan lihatlah 
keajaiban alam yang luar biasa berupa gugusan 
galaksi Bima Sakti yang bisa dilihat dengan mata 
telanjang.

Tak hanya itu, Wakatobi juga memiliki kolam 
alami di Goa Kontamale, Wangi-Wangi. Disebut 
kolam alami, karena kolam-kolam yang terdapat 
pada goa yang yang berhiaskan stalagmit 
yang di beberapa bagiannya tertutup lumut 
ini tercipta oleh proses natural beratus-ratus 
tahun. Sebagian masyarakat meyakini bahwa 
goa-goa kecil di sini tersambung langsung 
hingga ke lautan.

Jarak goa ini hanya sekitar 15 menit berkendara 
dari pusat kota Wanci, Wangi-Wangi. Oleh 
warga sekitar, kolam-kolam sebening kristal yang 
dinaungi ceruk-ceruk batu karang dan pohon 
rindang ini biasa digunakan untuk mandi.

Uniknya, kondisi air di sini tetap saja jernih, 
sejuk dan memancarkan semburat warna 
biru yang berkilauan. Apalagi ketika terkena 
cahaya matahari yang mengintip dari sela-sela 
dedaunan. Cantik sekali!

Dan pastinya, para pengunjung bebas untuk 
berendam atau berenang di kolam-kolam alami 
ini sambil membayangkan sedang mengapung di 
luar angkasa.

Berangkat menuju Desa Liya Togo, Wangi-Wangi 
terdapat benteng kuno, makam keramat, sampai 
laut yang cantik 

Di antara berbagai peninggalan sejarah yang 
ada di Wakatobi, salah satu yang terunik 
adalah Benteng Liya Togo. Bayangkan saja, 
dinding-dinding nan megah ini dibangun hanya 
menggunakan batu karang yang direkatkan 
dengan putih telur!

Tak hanya benteng, di desa ini Anda juga akan 
menemukan masjid tertua di Indonesia Timur, 
pemakaman keramat yang menyimpan kisah 
tragis, tradisi-tradisi luhur, serta peanorama 
alam yang mengagumkan.

Penerbangan ke Wakatobi ini bisa menggunakan 
maskapai Garuda Indonesia dan  Lion Air dari 
Jakarta ke Wakatobi dengan transit satu kali di 
Makasar. Jarak tempuh penerbangan Jakarta 
– Makasar memakan waktu 2 jam lalu lanjut 
penerbangan ke Wakatobi selama 1 jam 30 
menit.
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Sumber Gambar: http://obolinx.com/resources/2017/05/5-quotes-that-sum-up-the-essence-of-team-work/

Cara Membangun Kerjasama 
Yang Solid dan Efektif
Dalam dunia kerja di suatu Perusahaan tentunya 
memerlukan sinergi setiap tim antar divisi/
departemen  dan dalam dunia kerja juga tidak 
dikenal istilah single fighter. Semua merupakan 
hasil kerja tim. Semua anggota saling membantu 
dan mendukung demi tercapainya tujuan yang 
dicanangkan.

Sayangnya, untuk membuat sebuah tim yang 
solid dan kompak memang tidak mudah. Karena 
ada banyak kepala di dalamnya yang pasti punya 
pemikiran yang berbeda. Pikiran-pikiran para 
anggota tim ini punya kecenderungan saling 
berbenturan.

Perselisihan adalah sesuatu yang wajar terjadi di 
dalam tim kerja. Ini merupakan dinamika yang 
tidak bisa ditolak. Inilah yang akhirnya membuat 
sebuah tim sulit untuk mencapai kerja maksimal.

Untuk mengurangi terjadinya perselisihan 
diperlukan kerjasama yang solid dan efektif. Dan 
untuk membangun kerjasama dalam tim yang solid 

dan efektif memang merupakan sebuah tantangan 
tersendiri. Tapi hal itu bisa terwujud dengan 
beberapa langkah dibawah ini :

1. Punya Visi dan Misi yang Sama

Sebuah tim tidak akan bisa bekerja dengan baik 
dan efektif jika setiap anggotanya memiliki visi 
dan tujuan yang berbeda.

Sebagai contoh, Si A ingin ke utara, B maunya 
ke selatan, C justru memilih ke tenggara. Dapat 
dipastikan, tim yang berisi orang-orang seperti 
itu tidak akan bisa mencapai target.

Karena itu, dari mulai pimpinan hingga anggota 
tim harus memiliki visi dan misi yang sama. 
Sehingga dalam setiap tindakan yang diambil 
merupakan pengejawantahan dari visi dan misi 
tim. Bukan visi dan misi individu.

2. Bangun Rasa Saling Percaya

Rasa saling percaya menjadi syarat mutlak 
untuk bisa membangun kerja tim yang solid. 
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Karena tidak akan ada kerja tim yang sukses 
jika anggotanya tidak saling percaya. Akhirnya 
seluruh anggota hanya bekerja masing-masing 
secara individual.

Rasa percaya ini akan menegaskan bahwa 
tugas yang diemban setiap orang pasti berbeda 
kadarnya. Setiap anggota tim akan yakin bahwa 
tugas yang dibebankan kepada rekan satu 
tim akan terlaksana dengan baik dan sesuai 
kemampuan masing-masing.

3. Pahami Peran dan Tanggung Jawab

Laiknya sebuah tim sepak bola, setiap anggota 
tim juga punya peran dan tanggung jawab yang 
berbeda. Hal ini harus benar-benar dipahami 
oleh seluruh anggota tim.

Jangan sampai semuanya ingin jadi kiper atau 
semuanya ingin jadi striker. 

Membangun kerja tim yang kompak dan efektif 
pasti butuh pemahaman tentang peran dan 
tanggung jawab. Sehingga mereka bisa lebih 
fokus dalam menyelesaikan tugas masing-
masing.

4. Komitmen yang Kuat

Untuk membentuk sebuah kerja tim yang 
kompak dan solid dibutuhkan komitmen yang 
kuat dari setiap anggota. Karena setiap orang 
akan saling menopang kerja anggota yang lain. 
Satu orang pincang, maka proses kerja pun tidak 
akan maksimal.

Pincang bukan hanya dalam hal fisik. Tapi lebih 
kepada spirit juang dan komitmen bersama 
untuk mencapai tujuan. Ketika ada anggota yang 
menurun semangatnya, hal ini bisa berimbas 
buruk kepada anggota yang lain.

Karena itu, setiap anggota tim harus bisa saling 
menyemangati rekannya yang tengah menurun 

performanya. Sehingga mereka bisa selalu 
berada dalam level yang sama dalam menjalani 
tugas yang dibebankan.

Tidak ada lagi yang tertinggal karena tidak 
mendapat perhatian dari rekan kerjanya.

Penutup

Sebuah gol dalam permainan sepak bola tidak 
akan terjadi jika tidak ada kerja sama yang apik 
di antara sesama pemain. Memang, sesekali ada 
yang melakukan solo run dan sukses mencetak 
gol. Tapi itu hanya menjadi penyuntik semangat 
seluruh tim untuk bekerja lebih keras lagi.

Karena membangun kerja tim untuk bisa mencapai 
target tidak akan mudah. Butuh komitmen dan 
kesadaran seluruh anggota tim dalam menjalankan 
peran masing-masing.

Dengan demikian, hasil yang nantinya dicapai akan 
terasa sebagai sebuah hasil bersama. Bukan hasil 
dari satu atau dua orang semata.

1 1
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Sumber Gambar: https://yamahamotogp.s3-eu-west-1.amazonaws.com/24-01-2018-2018-movistar-yamaha-motogp-team-presentation/
team-presentation/media/MYMm__TIN4794.jpg

MotoGP musim 2017 telah 
berakhir pada Minggu 12 
November 2017. Marc Marquez 
(Repsol Honda) kembali berhasil 
mengunci gelar juara dunia 
keempatnya di kelas MotoGP. 

Usai keberhasilan itu, Marquez 
dan para pembalap lain tak bisa 
bersantai. Dua hari berselang, 
mereka sudah dihadapkan 
dengan tes pasca musim yang 
berlangsung di sirkuit Ricardo 
Tomo, Valencia. Diikuti tes pra 
musim 2018 di Sirkuit Sepang, 

Malaysia pada tanggal 28-30 
Januari 2018. 

Sementara hasil 2 tes 
sebelumnya masih dalam 
penentuan strategi serta 
racikan mesin yang cocok 
untuk musim 2018, tak lama 
selang 2 bulan setelah tes pra 
musim Sepang, digelar race 
perdana MotoGP 2018 yang  
berlangsung di Sirkuit Losail, 
Qatar. Ada sedikit yang berubah 
yaitu penambahan 1 seri race di 
MotoGP 2018. Sirkuit Buriram, 

Thailand, akan muncul sebagai 
tuan rumah baru. Dengan 
begitu, jumlah seri di MotoGP 
2018 kini mencapai 19 race.

Selain itu, MotoGP 2018 bukan 
tak mungkin akan menjadi 
penghujung karir Valentino 
Rossi setelah lebih dari 21 
tahun berkiprah di ajang geber 
kuda besi paling prestisius itu. 
Sebab di akhir 2018, kontrak 
The Doctor –julukan Rossi– akan 
berakhir bersama Movistar 
Yamaha. 

Musim Baru MotoGP 2018

Berikut jadwal MotoGP 2018
Maret  18  - Sirkuit Losail, Qatar 
April  8  - Sirkuit Termas de Rio Hondo, Argentina
 22  - Sirkuit Austin, Amerika Serikat
Mei 6  - Sirkuit Jerez, Spanyol
 20  - Sirkuit Le Mans, Prancis
Juni 3  - Sirkuit Mugello, Italia 
 17  - Sirkuit Catalunya, Spanyol 
Juli 1  - Sirkuit Assen, BelAnda 
 15  - Sirkuit Sachsenring, Jerman 

Agustus  5  - Sirkuit Brno, Republik Ceko
   12  - Sirkuit Red Bull Ring, Austria
  26  - Sirkuit Silverstone, Inggris 
September  9  - Sirkuit Misano, San Marino
   23  - Sirkuit Aragon, Spanyol
Oktober  7  - Sirkuit Buriram, Thailand
   23  - Sirkuit Motegi, Jepang 
  28  - Sirkuit Phillip Island, Australia 
Nopember  4  - Sirkuit Sepang, Malaysia
   18   - Sirkuit Ricardo Tormo,   
           Spanyol
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Coklat Praline
Coklat adalah makanan yang 
mendunia, karena hampir di seluruh 
wilayah di dunia mengenal dan 
mengonsumsi coklat. Konsumennya 
pun tak terbatas usia, dari muda 
sampai yang tua. 

Coklat berasal dari biji kakao 
yang konon katanya pertama kali 
dikonsumsi oleh orang Mesoamerika 
kuno dan disajikan dalam bentuk 
minuman. Coklat juga pernah menjadi 
barang mewah, bahkan digunakan 
sebagai mata uang. Namun sekarang, 
coklat dapat ditemui dimana saja 
dengan harga yang beragam. 

BAHAN CARA MEMBUAT:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Dark chocolate rendah lemak
Pewarna makanan/pasta pewarna
Cetakan silikon atau cetakan es batu

Cincang coklat batangan menjadi potongan tipis-tipis 
dan kecil-kecil agar mudah untuk dilelehkan.
Lelehkan hingga menjadi cair secara merata, dengan 
menggunakan mangkuk stainless yang ditaruh di 
dalam panci tim. Usahakan agar permukaan mangkuk 
stainless tidak terkena air mendidih.
Jika sudah terlihat mencair rata dapat ditambahkan 
dengan pewarna makanan untuk mempercantik 
penampilan coklat, lalu aduk hingga merata.
isian seperti kacang tanah sangrai, kacang mede, 
kurma, selai blueberry, atau kreasikan dengan taburan 
kacang almond atau wijen sesuai selera Anda.
Tuangkan dalam cetakan serta dinginkan di dalam 
kulkas agar mengering secara merata.
Tunggu hingga mengering dan coklat bisa dilepas 
dengan mudah dari cetakan.
Tata coklat dalam sebuah toples atau wadah tertutup 
lain.

Sumber Gambar: https://www.amazon.com/Godiva-Large-White-Chocolate-Assortment/
dp/B004LOEXP4
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Show your love and gratitude for your loved ones 
by giving them ForLife's own limited and special 
Gift Voucher to wish them a long and healthy life. 
What are you waiting for? Say "I love you" with 

ForLife's Gift Voucher now!

ForLife

ForLife Gift Voucher Rp. 100.000

Rp 80.000

ForLife

ForLife Gift Voucher Rp. 50.000

Rp 35.000

Chia-Yo

Homemade Granola Coffee 
500gr

Rp 107.000
Originally Rp. 110.000

Neo Oliva

Neo Oliva Organic Chia 
Seeds 500 gr

Rp 168.000

Rumadu

Madu Hutan Flores

Rp 85.000
Originally Rp 90.000

KYOAI Medical Services 

Breast Cancer Screening

Rp 1.200.000

WWW.FORLIFE.ID

FLFIRST10

ENTER CODE AT CHECKOUT

10% OFF 
ON YOUR FIRST PURCHASE

https://forlife.id/
https://forlife.id/product/ForLife-Gift-Voucher-Rp.100.000/
https://forlife.id/product/ForLife-Gift-Voucher-Rp.-50.000/
https://forlife.id/product/Homemade-Granola-Coffee-500gr/
https://forlife.id/product/Neo-Oliva-Organic-Chia-Seeds-500-gr/
https://forlife.id/product/Madu-Hutan-Flores/
https://forlife.id/product/Breast-Cancer-Screening/
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